HP ElitePad 900 G1 Tablet
Το ιδανικό tablet για επιχειρήσεις. Πραγματοποιήστε τις καθημερινές σας επιχειρηματικές
δραστηριότητες με το HP ElitePad, το κορυφαίο λεπτό και ελαφρύ tablet μας με Windows 8. Χάρη στην
κομψή του σχεδίαση και τη λειτουργία αφής, η παραγωγικότητα είναι στο χέρι σας. Επεκτείνετε τις
δυνατότητές σας επιλέγοντας από μια πλήρη σουίτα έξυπνα σχεδιασμένου βοηθητικού εξοπλισμού,
όπως πληκτρολόγιο πλήρων λειτουργιών, σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης και έξυπνη θήκη που
επιμηκύνει τη διάρκεια της μπαταρίας. Εύκολη ανάπτυξη. Εύκολη διαχείριση. Απλή ασφάλεια.

H HP συνιστά Windows.
Μεταμορφώστε την επιχείρησή σας με ένα tablet
σχεδιασμένο για επιχειρήσεις.

Αξεπέραστη υλοποίηση, διαχείριση και ασφάλεια.

Τοποθετήστε το HP ElitePad σε μια έξυπνη θήκη με μια πρόσθετη μπαταρία για να

HP, κάνουν την ανάπτυξη του HP ElitePad στα ήδη υπάρχοντα περιβάλλοντα IT εύκολη. Το

παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας και εργαστείτε χωρίς να σκέφτεστε την

HP Global Series and Services διασφαλίζει συνεχή υποστήριξη σε επιχειρήσεις με

επαναφόρτιση.

δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο.

Η συμβατότητα με Windows 8 και x86 για τις παλαιότερες εφαρμογές σάς εξοπλίζει με τα

Με το HP Client Security είστε προστατευμένοι. Τα HP BIOS Protection και Microsoft

εργαλεία που χρειάζεστε - και την αυτοπεποίθηση της οικείας εμπειρίας χρήσης

Defender εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία με αυξημένη άμυνα κατά

υπολογιστή. Όλα με την ισχύ των πιο πρόσφατων επεξεργαστών Intel®.

των ιών και άλλων απειλών.

Πραγματοποιήστε επιτραπέζια σύνδεση στο γραφείο και το HP ElitePad μετατρέπεται σε

Διαχειριστείτε εύκολα το σύνολο των εκτυπωτών με το Active Directory, το Domain join και

επιτραπέζιο υπολογιστή. Προσθέστε ένα πληκτρολόγιο πλήρων λειτουργιών και αυξήστε

την υποστήριξη εκκίνησης PXE, σε συνδυασμό με τις λύσεις HP Client Management

την παραγωγικότητα ή προσθέστε μια επιπλέον οθόνη για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών

Solutions. Μια ανησυχία λιγότερη για το IT περιβάλλον σας.

εργασιών.

Κρατήστε τα ευαίσθητα δεδομένα και συσκευές στο γραφείο και εξοικονομήστε χρόνο και

Επενδύστε στην επιχείρησή σας, όχι σε μπαταρίες. Χάρη στην μπαταρία μεγάλης διάρκειας

χρήματα. Με τα προαιρετικά εργαλεία συντήρησης "do-it-yourself", οι ενημερώσεις

ζωής HP που αντέχει έως και τρία χρόνια, μπορείτε να εστιάσετε στις εργασίες σας χωρίς

γίνονται εύκολα. Επιπλέον, η επένδυσή σας προστατεύεται με την προαιρετική

να χάνετε χρόνο με την αντικατάσταση της μπαταρίας.

περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Έτσι ξέρετε ότι κάνατε μια σοφή επιλογή.

Συνδεθείτε στα Windows ασύρματα με την τεχνολογία NFC.

Ευέλικτες επιλογές προσαρμογής.

Κομψό. Εκλεπτυσμένο. Έξυπνα σχεδιασμένο.

Η οικεία διαδικασία εγκατάστασης και οι υπηρεσίες προσαρμοσμένης ενσωμάτωσης της

Η εξίσωση της επιτυχίας. Εργαστείτε με τους δικούς σας όρους, με ένα tablet που ταιριάζει

Χάρη στα ανθεκτικά υλικά όπως το γυαλί Corning® Gorilla® 2 και το επεξεργασμένο

στις δραστηριότητές σας. Μια πλήρης σουίτα βοηθητικού εξοπλισμού σάς δίνει την

αλουμίνιο, αυτό το tablet είναι πολύ ελαφρύ. Έχει φτιαχτεί για να αντέχει και έχει

ελευθερία να προσαρμόσετε τη συσκευή σας όπως εσείς θέλετε.

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται υπέροχο και να παρέχει αξιόπιστη

Επωφεληθείτε από μια ποικιλία επιλογών λογισμικού και υλικού που έχουν ελεγχθεί

λειτουργία - από την αίθουσα συσκέψεων έως την αποθήκη.

εκτενώς ως προς τη συμβατότητα, σε όποιο κλάδο κι αν απασχολείστε, είτε πρόκειται για

Περιλαμβάνει 115.000 ώρες δοκιμών και ολοκληρωμένων διαγνωστικών ελέγχων και σας

πωλήσεις, σχεδίαση, εκπαίδευση ή υγεία.

παρέχει ενσωματωμένη αξιοπιστία.
Τα εργονομικά άκρα, η αντιθαμβωτική οθόνη, τα κουμπιά αλουμινίου και η κομψή γραφίδα
προσδίδουν στο HP ElitePad όψη τόσο καλή όσο και η λειτουργία του.
Με την οθόνη 25,6 cm (10,1") 16:10, μεγιστοποιείτε το χώρο προβολής εν κινήσει.
Μειώστε την κύλιση. Κάντε περισσότερα. Χάρη στη δυνατότητα εισόδου δεδομένων μέσω
αφής, γραφίδας ή φωνητικής εγγραφής, μπορείτε να εργαστείτε με τον τρόπο που σας
εξυπηρετεί καλύτερα.
Χρησιμοποιήστε την κάμερα 1080p στο μπροστινό μέρος για βιντεοκλήσεις. Τραβήξτε
φωτογραφίες και βίντεο με την κάμερα 8 MP στο πίσω μέρος και το ενσωματωμένο φλας.

HP ElitePad 900 G1 Tablet

H HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8 Pro
Windows 8

Επεξεργαστής

Intel® Atom® Z2760 (1,5 GHz, έως 1,8 GHz με τεχνολογία Intel Burst και Intel Hyper-Threading, 1 MB cache, 2 πυρήνες)

Μνήµη

2 GB

Αποθήκευση

32 GB eMMC SSD, 64 GB eMMC SSD

Οθόνη

WXGA 25,7 cm (10,1") με ευρεία γωνίας προβολής (1280 x 800), Εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής, Χωρητική οθόνη πολλαπλής αφής με ψηφιοποιητή, σκληρό, ανθεκτικό γυαλί
Gorilla Glass 2 της Corning, επικάλυψη που δεν μουντζουρώνει, αυτόματη περιστροφή (ρυθμιζόμενη)

Γραφικά

Intel® Graphics Media Accelerator

Ήχος

Ήχος SRS, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο (συστοιχία διπλού μικροφώνου) (αποκλείει τους θορύβους και σχηματίζει δέσμες)

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

HP hs2350 HSPA+ Mobile Broadband με υποστήριξη GPS, σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n (2x2) Bluetooth 4.0 HS, HP hs3120 HSPA+ Mobile Broadband

Υποδοχές επέκτασης

1 για SIM, 1 microSDHC

Θύρες και υποδοχές

1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, 1 υποδοχή τροφοδοτικού

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο Bluetooth HP Slim (επιλεγμένα μοντέλα)
Γραφίδα tablet HP Executive (επιλεγμένα μοντέλα)
Ενσωματωμένο 1080p με LED (μπροστινή πλευρά), 8 MP (πίσω πλευρά)

Ασφάλεια

Ασφάλεια υπολογιστών-πελατών HP: Security Manager, Credential Manager, Password Manager, Device Access Manager με έλεγχο ταυτότητας JIT, Computrace, SpareKey, Drive
Encryption, Microsoft Defender, Intel Platform Trust Technology, BIOS Protection, προστασία προεκκίνησης

Διαστάσεις

178 x 261 x 9,2 mm

Βάρος

Από 630 g

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 10 W HP ElitePad

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις), εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του
παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/. Η ονομασία Bluetooth
είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Η ονομασία Intel είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα
της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.Μάθετε περισσότερα

στη διεύθυνση www.hp.eu/notebooks

4AA4-3418ELE, Φεβρουάριος 2013

HP ElitePad 900 G1 Tablet

H HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Ποντίκι HP X4000b Bluetooth

Γίνετε πιο παραγωγικοί κατά τις μετακινήσεις σας με το κομψό, στιλάτο Bluetooth ποντίκι HP X4000b που
είναι άνετο όπου και να σας βολεύει να εργάζεστε και συμπληρώνει τον επαγγελματικό φορητό
υπολογιστή HP, το Ultrabook™ ή το tablet σας.
Αριθμός προϊόντος: H3T50AA

Γραφίδα tablet HP Executive

Επιλέξτε, γράψτε. Χρησιμοποιήστε το όπως θέλετε. Γράψτε μηνύματα και σημειώσεις με το δικό σας
τρόπο γραφής απευθείας στην οθόνη του HP tablet. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τα ή μετατρέψτε τα σε
πληκτρολογημένο κείμενο για χρήση σε άλλες εφαρμογές.
Αριθμός προϊόντος: H4E45AA

Μπαταρία θήκης επέκτασης HP
ElitePad

Φορτίστε και συνεχίστε. Παραμείνετε παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με την μπαταρία
θήκης επέκτασης HP ElitePad που τοποθετείται στη θήκη επέκτασης HP ElitePad (πωλείται ξεχωριστά) και
παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας του HP ElitePad (πωλείται ξεχωριστά).
Αριθμός προϊόντος: H4F20AA

Θήκη επέκτασης HP ElitePad

Θήκη επέκτασης HP ElitePad
Αριθμός προϊόντος: H4J85AA

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης HP
ElitePad

Φορτίστε το HP ElitePad στο γραφείο με το σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP ElitePad ή χρησιμοποιήστε
το tablet ως δεύτερη οθόνη και πραγματοποιήστε πολλές εργασίες ταυτόχρονα.
Αριθμός προϊόντος: C0M84AA

Τρία έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: U7C50E
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Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί
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